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Ideen om at renovere stykket foran Dagmar Bio har 

ligget i skuffen i mange år. Det var Anne Mette Exner 

forslag hun syntes der så lidt rodet ud når man ankom til 

Dagmar Bio. 

Hendes ide var! lav et minitorv, uden at definere det 

nærmere, men hun var sikker på at det ville klæde 

Dagmar Bio godt. 

To store projekter er realiseret i Dagmar Bio siden 

dengang første renoveringen og senest Dagmar baren. 

Begge projekter er Anne Mette Exners værk. 

Disse projekter har taget vores tid. Men nu var vi ved, at 

være lidt rastløse, der måtte ske noget. 

Bestyrelsen besluttede, at nu skulle Dagmar Bio 

forskønnes ud mod gaden. 

Da vi startede var det langtfra et færdigt udarbejdet 

projekt. Den tog form henad vejen. Bestyrelsen var enige 

om at det skulle laves ordentlig og vi er rigtig godt 

tilfreds. 

Johannes Støttrup har været tovholder på projektet. 

Johannes og håndværkerne har formet projektet til det 

den er blevet. tak for indsatsen til Johannes og 

håndværkerne og de frivillige på projektet. De frivillige 

svigter os ikke tak til jer. 

Johannes du har brugt ufattelig mange timer på 

projektet. Du har kørt land og rige rundt efter ting og 

sager. Godt du sagde ja til at være tovholder på 

projektet. Du har mange kompetencer, dertil gode 

kontakter du har kunnet bruge. 

Vi har drukket mange kopper kaffe undervejs, de fleste 

gange har Grethe været med. Og for det meste har vi 

fået en spandauer til.  

Hver gang vi drak kaffe tog projektet mere og mere 

form. Jeg har virkelig nydt de stunder. 

Hver gang vi drak kaffe blev projektet også lidt dyrere. 

Du var ind imellem lidt betænkelig går det Jens, svaret 

var hver gang ja næsten da. Bestyrelsen havde besluttet, 

at det færdige resultat skulle blive godt - være lavet 

færdigt - og se godt ud, så vores gæster får et godt 

førstehåndsindtryk af Dagmar Bio. og så klær det jo også 

byen godt.  

Vi har forsøgt, at lave det hele i Dagmar og Ejvinds ånd. 

Der hvor der engang var et springvand med blåt lys. Er 

der nu chaussesten og en vandsten med blåt lys. De tre 

lysstander med en filmrulle på toppen er blevet til fire, 

men de er en tro kopi af de tre, som Ejvind selv havde 

designet. De fire nye er fremstillet på Ejvinds gamle 

fabrik af Bruno. Valdemar og Johannes har dog fået sat 

deres aftryk på dem, nu kan de give hvidt, blåt og rødt 

lys. De samme farver som der er i det gamle Dagmar Bio 

skilt. Hvis der havde været noget der hed led lys i Ejvinds 

tid, så havde han garanteret lavet det.  



En yderlig finesse ved de fire nye lamper at de er 

forberedt til, at der kan installeres højtalere i dem, med 

musik ved ankomsten til Dagmar Bio. Der er noget for 

øjet og ørerne allerede inden man går ind i Dagmar Bio. 

Nye gelændere og rækværk er sat op faktisk hele vejen 

rundt om Dagmar Bio, hvor der er behov for det. 

kopieret på lovlig vis af Ejvinds design. 

Minitorvet er blevet lavet af lokale håndværkere. De 

samme gode, som er her hver gang der er blevet lavet et 

eller andet. Vi har et rigtig godt forhold til vores 

håndværkere de er gode ved os.  

Håndværkere på projektet: 

JPK 

Valdemar Søndergård 

Tempo Maskinforretning 

Åskov VVS. 

Alle håndværkere har arbejdet på favorable vilkår.  

De frivillige ligeså. 

 

Projektet er finansieret af fondsmidler og private 

sponsorer 

Elna & Hans Frederik Jensens Fond. 

Herning kommunes Jubilæumsfond. 

Klods Hans Sdr. Felding 

Østerbjergegård v. Rene Lomholt 

Johs Støttrup. 

Sf. Autolak  

Dansk overfladeteknik Fasterholt 

Anna & Poul Lomholt  

Jeg har nævnt at projektet henad af vejen udviklede sig 

både fysisk og økonomisk. Anna og Poul blev inviteret til 

kaffe med Grethes hjemmebagte kringle. 

Der kommer noget godt ud af kaffeslabberas.  Dagmar 

Bios udgift til etablering af Projekt Minitorv blev 

minimal. 

Tusind tak for alle bidragene. Det er en dejlig 

fornemmelse, at så mange er gavmilde overfor Dagmar 

Bio. 

En god oplevelse 

Johannes en af de sidste kaffeslabberaser vi holdt. vi sad 

oppe i stuen solen skinnede projekt minitorv havde 

fundet sin endelige form. Vi sad rigtig og nød os selv og 

udsigten ned over åen. og Grethes hjemmebagte kringle 

var på bordet. 

Et øjebliks stilhed omkring bordet omkring bordet. 

Så siger Johannes det her er løn nok i sig selv. 

Nu tænker jeg. 



Hvis i er ude på en aftentur og i går på stien på den 

anden side af åen og ser Johannes siddende i stuen og 

kigger ned mod åen, så er det fordi han er ved at hæve 

noget af sin velfortjente løn.  

Og han har mange timer til gode. 

Tak til alle som har bidraget til Projekt minitorv. 

Skål for Dagmar Bio. 

 

 


